
2021 - Jaaroverzicht Vrijwilligers Stadslandbouw Mooieweg 
 
“Vrijwilligers zijn de motor van Stadslandbouw Mooieweg” 
De doelstelling van de Stadslandbouw Mooieweg (SLB) is uitsluitend realiseerbaar door de inzet van 
onze vrijwilligers. 
Ook in 2021 hebben we volop te maken gehad met de corona perikelen, maar gelukkig hebben we 
dankzij de flexibele instelling van onze vrijwilligers naar een ieders tevredenheid op een veilige wijze 
de werkzaamheden kunnen uitvoeren die noodzakelijk waren om onze missie te kunnen realiseren. 
 
Eind 2021 waren er 91 vrijwilligers actief voor de stadslandbouw 

 Verhouding vrijwilliger man/vrouw 

Aantal vrijwilligers SLB Begin-
stand 
2021 

Instroom Uitstroom Eind-
stand 
2021 

  84 25 18 91 
 
Medio 2021 heeft er namens het bestuur van de SLB een (anoniem) tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden onder de dagcoördinatoren en een aantal vrijwilligers met als doel te onderzoeken 
op welke wijze men het vrijwilligerswerk bij de SLB beleeft, zodat het bestuur de uitkomsten kan 
gaan gebruiken voor het realiseren van een vrijwilligersbeleid. Dit onderzoek is door zowel de 
vrijwilligers als bestuur als zeer waardevol ervaren. De tevredenheid van de vrijwilligers is hoog! Men 
waardeert de SLB met het cijfer 7.5 en coördinatoren waarderen de SLB met een 8. Uit het 
onderzoek zijn aanbevelingen gekomen, die al zijn gerealiseerd of nog onderhanden zijn (een 
introductieboekje voor nieuwe vrijwilligers en een groencursus zijn opgeleverd en een onderzoek om 
het werken bij de SLB nog veiliger te maken (risico-inventarisatie) is gestart.  Aan een aantal andere 
uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek wordt nog gewerkt (o.a. vrijwilligersbeleid). 
 
Als blijk van waardering voor het vele werk dat onze vrijwilligers verrichten organiseren wij o.a. 
jaarlijks een vrijwilligersuitje. Dit jaar werd dit gehouden op 22 november 2021 in samenwerking met 
de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en bezochten wij aldaar de Romeinse Tuin. Tevens 
werden alle vrijwilligers dit jaar verrast met een eindejaarspresentje, dat mede door bemiddeling van 
” De Arnhemse Uitdaging” tot stand gekomen is. 
Binnen de organisatie heeft Willy Knelissen de rol van vrijwilligerscoördinator aanvaard en daarmee 
neemt zij een deel van de taken van Tom de Koning over. Tevens hebben wij een 
vertrouwenspersoon (Wim Palstra) aangetrokken. 
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